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(…) Het is heel belangrijk dat je [als mantelzorger] overeind kan blijven.  

Daar gaat het tenslotte over. (R. 10) 
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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van het focusgroeponderzoek naar de behoeften van mantel-

zorgers aan respijtzorg. 

Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd in opdracht van Cliëntenbelang Amsterdam. 

Het is goed deze rapportage te beginnen met het bedanken van de deelnemers voor 

hun openhartige en gemotiveerde bijdragen aan de bijeenkomst. Inzicht in hun ervarin-

gen en behoeften om hun rol en taak als mantelzorger te blijven verrichten zijn essenti-

eel voor het onderzoek en de resultaten daarvan. Het is belangrijk te weten welke vor-

men van respijtzorg zij hierbij nodig hebben en onder welke randvoorwaarden.  

Daarmee wordt de kwaliteit van hun leven en dat van degenen voor wie zij zorgen ver-

hoogd. 

Omdat zij de ruimte en de tijd hebben willen nemen om, ondanks de zorgtaken die zij 

als mantelzorger uitvoeren, hun inbreng in het groepsgesprek te hebben kunnen wij het 

perspectief van de mantelzorger naar voren te brengen.  

Dank ben ik ook verschuldigd aan Cliëntenbelang Amsterdam, voor het vertrouwen om 

dit onderzoek uit te mogen voeren. Ik hoop dat dit focusgroeponderzoek en de daaruit 

volgende rapportage daadwerkelijk bijdragen aan vraaggerichte vormen van respijtzorg. 

 

 

mr. drs. Ezra van Zadelhoff BSW 

Onderzoek, advies en ontwikkeling 

www.coachindezorg.com  

ezravanzadelhoff@me.com 

http://www.coachindezorg.com/
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1 Samenvatting 

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Sinds 

de invoering van de Wmo valt ondersteuning van mantelzorgers onder de verantwoor-

delijkheid van de gemeente.  

Omdat in 2015 de Wmo voor meer mensen ondersteuning moet bieden en dit gepaard 

gaat met bezuinigingen bij de overheid vindt Cliëntenbelang  Amsterdam het belangrijk 

om aandacht te besteden aan de positie van de mantelzorgers omdat die met deze ver-

anderingen onder meer druk komt te staan. 

Bij een terugtrekkende overheid die steeds minder financiën beschikbaar stelt wordt de 

morele druk op mantelzorgers verhoogd door van hen te verwachten dat zij zich onbe-

taald inzetten voor hun verwant terwijl vaak het omgekeerde voor hen nodig, is in de 

vorm van respijtzorg. 

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om hun zorgtaken aan een ander over 

te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger  vrij is en tijd voor zichzelf heeft. Het is een 

belangrijke voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te kunnen houden. 

Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom een cliëntenraadpleging gehouden (methode 

focusgroep) om ervaringen, knelpunten en wensen over respijtzorg  met mantelzorgers 

zelf te bespreken. In december 2013 heeft een zo breed mogelijk samengestelde focus-

groep  met 17 mantelzorgers onder begeleiding van een focusgroep-begeleider de vol-

gende vraag behandeld: 

‘Wat is er nodig aan indirecte en directe respijtzorg om overbelasting van de mantel-

zorgers te voorkomen?’ 

Hoe kan respijtzorg zo worden ontwikkeld dat deze aansluit op de behoeften mantel-

zorgers en hun verwanten? 

Zij gaven aan dat een aantal voorzieningen noodzakelijk is om overbelasting te voorko-

men.  Zoals dagbesteding, dagopvang, verzorging, logeermogelijkheden en tijdelijk ver-

blijf. Daarbij valt te denken aan vervanging bij vakantie en ontspanning alsmede huis-

houdelijke ondersteuning. 

Welzijn wordt als een belangrijke vorm van respijtzorg gezien door de deelnemers zoals 

in zingeving. Je hebt naast de gewone verzorging een prettige dagbesteding en vrije-

tijdsbesteding nodig, keuzes daarin om je ‘goed’ voelen en volwaardig burger.    

Het is daarom noodzakelijk dat Welzijnsvoorzieningen van een kwalitatief hoog niveau 

zijn. Het PGB wordt zeer belangrijk gevonden om zorg flexibel in te kunnen zetten. Voor-

zieningen die toegesneden zijn op de individuele omstandigheden worden omarmd. Tot 

slot wordt een vaste casemanager genoemd ter ondersteuning bij het in kaart brengen 

van de hulpvragen en regelen van goede ondersteuning. 

Daarna worden randvoorwaarden aangegeven. Voor mantelzorgers is het belangrijk om 

te beseffen dat je mantelzorger bent. Daarnaast is voor de mantelzorger toegankelijke 
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informatie over (respijt)zorg en de informatie over bekostiging hiervan van groot belang. 

De informatie dient toegankelijk en begrijpelijk te zijn. Vervolgens geven mantelzorgers 

aan dat continuïteit van de geboden zorg van belang is. Om goede zorg te ontvangen, is 

voldoende tijd en betrouwbaarheid van een vast en vertrouwd persoon van grote bete-

kenis. 

Tot slot geven de mantelzorgers aan dat zij de zorg pas kunnen overdragen als zij weten 

dat degene die de zorgtaken tijdelijk overneemt, beschikt over de goede competenties. 

Dit betekent dat naast het geven van inhoudelijk goede zorg, de zorgverlener aandacht 

en inlevingsvermogen moet hebben.  

 

De mantelzorger zelf heeft ondersteuning nodig om beter om te kunnen gaan met de si-

tuatie en tijd voor zichzelf te houden .  

Afhankelijk van de behoefte worden individuele steun of lotgenotencontact in een 

groep met andere mantelzorgers genoemd. 

Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de groep mantelzorgers heel di-

vers is. Niet alleen door hun eigen situatie, maar zeker ook door degene voor wie zij zor-

gen.  

Daarom is het belangrijk dat er regelingen en voorzieningen komen die tegemoet komen 

aan de diversiteit onder de mantelzorgers en hun specifieke situatie en behoeften.  
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2 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de opzet en aanpak van het on-

derzoek dat de basis vormt voor het rapport. Besproken wordt de aanleiding voor Cliën-

tenbelang Amsterdam om dit onderzoek te laten uitvoeren, de vraagstelling en het ver-

wachte resultaat.  

Daarnaast komen de methode van focusgroeponderzoek, de samenstelling van de fo-

cusgroep en de aanpak aan de orde. Tot slot wordt de opbouw van dit rapport beschre-

ven.  

2.1 Opbouw van het rapport; leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de aanleiding van het rapport be-

handeld. Vervolgens worden de probleemstelling en de onderzoeksmethode beschre-

ven, waarna aanpak en werkwijze volgen. Hoofdstuk 3 gaat over de voorzieningen die 

mantelzorgers aangeven nodig te hebben. Hoofdstuk 4 behandelt de randvoorwaarden 

en hoofdstuk 5 de competenties voor zowel de mantelzorger als de zorgverlener. Tot 

slot worden aanbevelingen gedaan. 

2.2 Aanleiding, vraagstelling en resultaat 

Aanleiding 

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Sinds 

de invoering van de Wmo valt ondersteuning van mantelzorgers onder de verantwoor-

delijkheid van de gemeente. Mantelzorgers zijn dus voor de gemeente geen nieuwe 

doelgroep. Respijtvoorzieningen om mantelzorgers te ontlasten staan op de helling en 

de roep om morele participatie van mantelzorgers, zowel in de wijk als bij instellingen, 

neemt toe. Dat is echter een beweging die haaks staat op de in de Wmo omschreven 

doelstelling om mantelzorgers te ondersteunen. 

Het is meer dan belangrijk mantelzorgers te ontlasten: door de ondersteuning en de 

zorg van hun mantelzorgers kunnen mensen met een hulpvraag vaker zelfstandig wo-

nen. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten wat de zorgvraag van mantelzorgers 

is, om op basis daarvan gericht oplossingen voor respijtzorg aan te bieden. 

Ook voor de gemeente Amsterdam is het daarom belangrijk om te weten waar de wer-

kelijke behoefte van mantelzorgers ligt, om op basis daarvan te kijken welke oplossing 

het beste past voor haar inwoners. Hoe kan Amsterdam in deze maatwerk leveren voor 

haar burgers? Wat kan preventief worden gedaan in de ondersteuning van mantelzor-

gers? Ofwel hoe kan respijtzorg zo worden ontwikkeld dat die aansluit op de behoeften 

van kwetsbare burgers en hun mantelzorgers? 

Voor Cliëntenbelang Amsterdam dus een reden om ervaringen, knelpunten en wensen 

over respijtzorg van mantelzorgers inzichtelijk te maken. Met als uitgangspunt dat een 

goed afgestemd en toegankelijk aanbod van respijtvoorzieningen van groot belang is 
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voor mantelzorgers, zeker nu de morele druk om meer mantelzorg te verlenen toe-

neemt. 

Met de uitkomsten van het onderzoek is het mogelijk in gesprek te gaan met de verant-

woordelijke beleidsmakers en uitvoerders van respijtvoorzieningen in Amsterdam om 

hen te laten zien waar mogelijkheden liggen en waar verbetering van het leven van 

mantelzorgers mogelijk is.  

Cliëntenbelang Amsterdam 

Cliëntenbelang Amsterdam heeft als doel om te helpen de kwaliteit van leven van men-

sen die dat nodig hebben te verbeteren. Cliëntenbelang Amsterdam positioneert zich 

daarbij in het Amsterdamse veld als onafhankelijke belangenbehartiger van (vooral) col-

lectieve belangen van een aantal groepen mensen in onze samenleving, zoals chronisch 

zieken, cliënten van de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 

ouderen, mantelzorgers en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 

beperking. Doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die dat hard no-

dig  ebben.  li ntenbelang Amsterdam behartigt daartoe de belangen op de terreinen 

van zorg en welzijn, onderwijs, vervoer, arbeid en inkomen. 

Om  aar doelstellingen te realiseren  robeert  li ntenbelang Amsterdam zo veel moge-

lijk invloed uit te oefenen op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de overheid, 

zorginstellingen, verzekeraars en andere belangrijke samenwerkingspartners. Zij doet 

dat vanuit het perspectief van de cliënt en op basis van ervaringsdeskundigheid van cli-

enten. Het onderzoek waar dit rapport verslag van doet sluit bij deze doelstellingen aan.  

Om inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van de mensen voor wie zij zich inzet-

ten, heeft Cliëntenbelang Amsterdam in december 2013 onder mantelzorgers een raad-

pleging gehouden over respijtzorg. Belangrijkste doel was inzicht te krijgen in de behoef-

te aan indirecte en directe respijtzorg van mantelzorgers. Wat willen mantelzorgers en 

wat hebben zij nodig? 

Respijtzorg 

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van mantelzorg met als doel de man-

telzorger een adempauze te geven. Het voorkomt opname of kan een desondanks 

noodzakelijke opname verkorten, omdat de zorg veelal plaatsvindt in de thuissituatie. 

Een regelmatige adempauze kan voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken: ze 

kunnen de zorg voor hun naaste langer volhouden als ze af en toe tijd voor zichzelf heb-

ben.  

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Er is de indeling in formele en informe-

le respijtzorg. Formele respijtzorg wordt verleend door professionals; er is een indicatie 

nodig in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Informele 

respijtzorg wordt door vrijwilligers gegeven en bekostigd met private middelen, de Wmo 

of de zorgverzekeraar. Voor informele respijtzorg is geen indicatie vereist. Er bestaan 

ook mengvormen van informele en formele respijtzorg.  
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Een andere indeling die wordt gehanteerd, is de directe en indirecte respijtzorg. De di-

recte respijtzorg is die zorg die professioneel of vrijwillig en op verzoek wordt geboden. 

De respijtzorg is hierbij het doel van het aanbod. Indirecte respijtzorg ontstaat in situa-

ties waarin de zorgvrager ofwel elders verblijft of in de thuissituatie andersoortige on-

dersteuning ontvangt, waardoor de mantelzorger voor korte tijd niet de (volledige) zorg 

heeft. Deze vorm is ontstaan als neveneffect van een scala aan zorg- en welzijnsdiensten 

die geboden worden. Het neveneffect respijtzorg ontstaat in die situaties waarin de 

zorgvrager om welke reden dan ook elders verblijft of ondersteuning in de thuissituatie 

krijgt en de mantelzorger even niet de (volledige) zorg heeft. 

In de praktijk bestaan er mengvormen waarbij zowel vrijwilligers als professionals inge-

zet worden of waarbij professionals zich vrijwillig inzetten. Bij financiering van vrijwillige 

respijtzorg zal zeker naar de kwaliteit en effectiviteit gekeken worden en is de mate van 

professionaliteit een aandachtspunt.  

In een tijd waarin de transitie van AWBZ naar Wmo aan de orde is, spreekt de overheid 

vooral over de focus op het eigen netwerk van mensen met een hulpvraag. Deze denk-

wijze veronderstelt dat er nog een groot potentieel aan mantelzorgers beschikbaar is, 

die bovendien voldoende ruimte en mogelijkheden hebben om deze taken te verrichten. 

De morele druk op de mantelzorgers neemt dus toe in de beeldvorming. Wat willen 

mantelzorgers en wat hebben zij nodig? 

 li ntenbelang Amsterdam wil met een diverse groep mantelzorgers rijke informatie 

inwinnen om de veronderstelling te toetsen dat er tussen theorie en praktijk grote ver-

schillen zijn. Hierdoor lopen de mantelzorgers en de mensen die hulp nodig hebben het 

risico om kwaliteit van leven te verliezen. Bovendien zal hierdoor een groter beroep 

worden gedaan op professionele hulp.  

Respijtzorg voor mantelzorgers wordt vaak ontwikkeld en aangeboden door organisaties 

en beroepskrachten. De vraag is of het zo tot stand gekomen aanbod aansluit op de be-

hoeften van de mantelzorgers. De vraag is daarom wat mantelzorgers nodig hebben en 

wat zij vinden van het aanbod en daarin mogelijk missen.  

Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. De groep mantelzorgers, en daarmee 

ook de soort respijtzorg die zij in hun specifieke situatie nodig hebben, is namelijk zeer 

divers.  

Ervaringen 

De uitkomsten van de focusgroep zullen worden weergegeven in een advies aan de ge-

meente Amsterdam. Het advies zal worden gepresenteerd op een bijeenkomst van het 

Platform Mantelzorg in maart 2014. 
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Vraagstelling 

 li ntenbelang Amsterdam wil inzicht krijgen in de behoefte van burgers aan directe en 

indirecte respijtzorg van mantelzorgers. 

De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

“Wat is er nodig aan indirecte en directe respijtzorg en aan welke randvoorwaarden 

moet zijn voldaan om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen?’ 

Deelvragen daarbij (aan de focusgroep) zijn: 

1. Welke vormen van respijtzorg zijn er naar uw mening nodig?  

Welke eisen moeten naar hieraan gesteld worden Wat mist u? 

2. Welke randvoorwaarden maken respijtvoorzieningen succesvol? 

3. Welke persoonlijke kwaliteiten verwacht u van de respijtzorgers? 

Resultaat 

Als resultaat van deze opdracht zal in dit rapport een overzicht worden gegeven van er-

varingen, wensen, ondervonden knelpunten en meningen van deelnemers waar het 

gaat over respijtzorg. In dit rapport wordt de rijkdom van hun ervaringen in beeld ge-

bracht, door talrijke citaten te gebruiken die illustratief zijn voor de ervaringen. De man-

telzorgers zelf zijn het best in staat om te verwoorden wat hun ervaringen zijn, waar zij 

als mantelzorger tegenaan lopen tijdens hun zorg en begeleidingstaken, wat zij missen 

en wat zij nodig hebben aan respijtzorg om overbelasting te voorkomen. 

De gegevens van de mantelzorgers zijn geordend in t ema’s, zodanig dat ze bruikbaar 

zijn om aan de gemeente Amsterdam en betrokken instanties te laten zien wat mantel-

zorgers nodig hebben aan respijtzorg om overbelasting te voorkomen. Hieruit kunnen 

echter geen conclusies worden getrokken naar een bredere populatie, omdat het geen 

representatief onderzoek betreft.  

Dit rapport is, zoals gebruikelijk in kwalitatief onderzoek, onderbouwd en verlevendigd 

met citaten van de leden van de focusgroep. Er is steeds gekozen voor het meest pas-

sende citaat. De citaten zijn bedoeld om het insiders perspectief van de leden van de fo-

cusgroep te illustreren. 

Bruikbaarheid van de bevindingen 

Het rapport is gebaseerd op de wensen, ervaringen en ondervonden knelpunten ten 

aanzien van (het gebrek aan voorzieningen binnen) de respijtzorg van 17 mantelzorgers. 

We hebben dus niet de bevindingen van alle mantelzorgers in beeld kunnen brengen. 

Dat wil echter geenszins zeggen dat die bevindingen maar beperkt bruikbaar zijn. 

De bevindingen, ervaringen en meningen die in dit rapport worden weergegeven, wer-

den in het algemeen breed gedeeld door alle 17 deelnemers. Er is dus een gedeelde er-

varing inzichtelijk gemaakt. Er was veel erkenning en herkenning in elkaars verhalen, 
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knelpunten en ideeën. Achter de verhalen en ervaringen van de deelnemers van de fo-

cusgroep bevindt zich een wereld van ervaringen van andere mantelzorgers.  

Betrokkenen in het veld van de Wmo en de respijtzorg ( li ntenbelang Amsterdam en 

andere partijen) kunnen aan de hand van de bevindingen uit dit rapport de dialoog aan-

gaan met de uitvoerders van de Wmo.  

2.3 Onderzoeksmethode: focusgroepen 

Een focusgroep is een gestructureerd gesprek met een groep mensen die een gemeen-

schappelijk kenmerk delen. Het is een goede methode om de ervaringen en meningen 

die mensen hebben inzichtelijk te krijgen. De kracht van de focusgroep ligt in de interac-

tie, doordat de deelnemers op elkaar reageren. Hierbij geven zij aan wat voor hen over 

een bepaalde onderzoeksvraag van belang is en wat hun gevoelens en beweegredenen 

daarbij zijn. Daarom is de methode doelmatig om input te krijgen van belanghebbenden 

over een bepaald onderwerp en informatie te verzamelen over verbeteringen die van 

waarde zijn voor de burger. In de focusgroep is ook stil gestaan bij ideeën en aanbeve-

lingen voor praktijkverbeteringen. 

De focusgroep wordt door een onafhankelijke gespreksleider begeleid. Deze kan een 

goede en veilige sfeer creëren, waardoor de deelnemers zich vrij voelen om met elkaar 

in gesprek te gaan, hun mening delen en met elkaar van gedachten te wisselen en te 

discussiëren. De begeleider begeleidt dit gesprek en motiveert deelnemers om met el-

kaar in discussie te gaan. Tot slot brengt de begeleider t ema’s in die relevant zijn om 

inzicht te krijgen in de ervaringen met betrekking tot het onderwerp. 

Een focusgroep is een vorm van kwalitatief onderzoek die geschikt is om de betekenis 

van fenomenen vast te stellen. Het doel is niet om vast te stellen wat er aan de hand is 

en hoe vaak, zoals bij kwantitatief onderzoek. Het gaat om de vraag wat er aan de hand 

is en wat daar de betekenis van is voor de betrokkenen. Bij dit kwalitatief onderzoek 

wordt o  basis van observaties en/of ver alen van een  raktijk gezoc t naar t ema’s 

(patronen, verbindingen) die iets zeggen over die praktijk. Daarbij wordt ook gezocht 

naar variaties en verschillen, om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van ervaringen 

van respondenten.  

Met de focusgroep waarvan dit rapport verslag doet, zijn ervaringen en meningen ver-

woord van mantelzorgers. In totaal hebben er 17 mantelzorgers deelgenomen aan de 

focusgroep, twaalf vrouwen en vijf mannen. Daarvan hadden twee mensen een niet-

Nederlandse achtergrond. De groep is zo breed mogelijk samengesteld om zo veel mo-

gelijk van de behoeften en ideeën in beeld te krijgen. De focusgroep bestond uit mensen 

die ervaring hebben met GGZ-problematiek, verstandelijke beperking, somatische aan-

doeningen en dementie. De bevindingen zijn niet te generaliseren naar de totale groep 

mantelzorgers.  
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2.4 Aanpak en werkwijze 

Na een inleiding met uitleg over de aanpak1, door de onafhankelijke gespreksleidster, 

zijn in drie ges reksrondes onder  aar leiding een aantal t ema’s bes roken. Daarbij is 

ook gebruik gemaakt van de zogenaamde geeltjes methodiek, waarbij deelnemers af-

zonderlijk hun behoeften en ideeën op verschillende briefjes konden schrijven die ver-

volgens geclusterd werden. Het gesprek is met toestemming van de deelnemers opge-

nomen. Het gesprek duurde 3,0 uur (exclusief lunch).  

In de focusgroe  waren onderstaande t ema’s en vragen ric tinggevend. Ze zijn opge-

steld op basis van een korte inventarisatie van het begrip respijtzorg op internet en op 

basis van informatie van  li ntenbelang Amsterdam.  

T ema’s uit de voor de focusgesprekken opgestelde gespreksleidraad: 

1. Welke vormen van respijtzorg zijn er naar uw mening nodig?  

Welke eisen moeten naar hieraan gesteld worden? Wat mist u? 

2. Welke randvoorwaarden maken respijtvoorzieningen succesvol? 

3. Welke persoonlijke kwaliteiten verwacht u van de respijtzorgers? 

4. Daarnaast kregen deelnemers de ruimte om zelf t ema’s in te brengen.  

Analyse van de informatie 

Het gesprek is met toestemming van de deelnemers opgenomen. Van het gesprek is een 

transcript (letterlijk uitgetypt verslag) gemaakt. Dit materiaal is vervolgens geanalyseerd 

door trefwoorden toe te kennen, deze te ordenen en thematiseren. Er werd daarbij ge-

keken naar terugkerende t ema’s in de ges rekken, deze werden gecategoriseerd en 

gelabeld en voorzien van citaten.  

Op basis daarvan is het gesprek met de deelnemers in dit rapport zodanig in beeld ge-

bracht, dat dit recht doet aan hun ervaringen en dat dit tevens bruikbaar is voor het ge-

ven van adviezen aan de uitvoerders van respijtzorg.  

                                                           

1 Bij de voorbereiding en uitvoering van de focusgroep is gebruik gemaakt van de Handleiding focusgroep 

van het (voormalig) kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, het CBO. 
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3 Uitkomsten m.b.t. de zorg 

3.1 Respijtzorgvoorzieningen 

Sinds de invoering van de Wmo valt mantelzorg onder verantwoording van de gemeen-

te. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke respijtzorg voor mantelzorgers belangrijk of 

noodzakelijk is om overbelasting te voorkomen. 

Dan kun je je voorstellen wat het voor ons betekent om een keer in de 14 dagen een 

avond, een nacht een keertje door te slapen. Dat wordt ons straks afgenomen. Ik wil dat 

mijn zoon ook met zijn nachtelijke beademing in een huiselijke omgeving kan logeren, zo-

dat wij een nachtje door kunnen slapen (R. 9).  

Bepaalde voorzieningen zijn naar de mening van deelnemers onontbeerlijk maar wor-

den niet aangeboden in de omgeving. Een voorbeeld hiervan is een logeermogelijkhe-

den en tijdelijk verblijf voor de complexe zorg. Voor bepaalde doelgroepen is deze er 

zelfs helemaal niet (meer). Bijvoorbeeld voor jeugdigen en volwassenen die beademing 

nodig hebben. Of jongeren met gedragsproblemen, autisme en/of aanverwante aan-

doeningen. Zo noemen respondenten het gebruik van verschillende voorzieningen, bij-

voorbeeld een zorghotel, zodat zij enige tijd bij kunnen komen van alle inspanningen, 

zowel geestelijk als lichamelijk. Of iemand die meegaat naar een uitje, iemand die thuis 

oppast, iemand die de zorg tijdens een nacht geeft. Of de zorg tijdens het weekend of 

vakantie overneemt. 

Ik heb iemand nodig die thuis gewoon een dagje, twee dagen de kinderen opvangt in hun 

vertrouwde omgeving (R. 5) 

Andere voorzieningen die genoemd worden zijn: een zorghotel, (faciliteren van) dagbe-

steding, dagbehandeling, vervanging bij vakantie, ontspanning, welzijn voor patiënten, 

huishoudelijke karweitjes. 

Eén van de belangrijkste punten die ik nog steeds niet zie is, alles is gericht op zorg, maar 

heel weinig is gericht op welzijn. Het is totaal niet duidelijk hoe welzijn wordt geregeld en 

door wat het wordt gefinancierd. Welzijn, ook voor de mantelzorgers, gewoon het feit dat 

je even ergens naar toe kunt gaan en even ontspannen. Of dat de verzorgende in een ruim-

te komt, net als mijn moeder, zij wilde gewoon bij haar sociale clubje zitten, dat is al heel 

moeilijk te begrijpen en ook door de professionele zorg. Als het geen wassen, kleden, medi-

cijnen of ‘hallo hoe gaat het,’ is dan was het gewoon afgelopen. Maar een interessant ge-

sprek met haar hebben over wat er om haar heen gebeurt, kon er niet vanaf. (R. 12) 

Ook welzijn wordt als een belangrijke vorm van respijtzorg ervaren. Welzijn is nodig om 

kwaliteit van leven te ervaren. Zorg is noodzakelijk voor ondersteuning of vanuit me-

disch oogpunt, welzijn is de component die bepaalt of je de kwaliteit van leven hebt die 

bij je past en waar je je prettig bij voelt binnen de mogelijkheden die je hebt.  
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3.2 Kwalitatief niveau en keuzemogelijkheid 

Een belangrijk criterium is dat de zorg inhoudelijk van goed niveau is, zodat de mantel-

zorg het vol kan houden. Oftewel verantwoorde en deskundige zorg en daarbij voldoen 

aan wat de zorgvrager nodig heeft. Daarnaast wordt genoemd dat van belang is dat de 

voorziening die geboden wordt, ook in tijd gecontinueerd wordt. Zo vertelt een van de 

leden van de focusgroep dat zijn vrouw niet meer welkom was bij de dagbehandeling 

omdat zij “niet gesc ikt meer was voor de groe ”. Vervolgens gaf de mantelzorger aan 

dat de medewerkers wellicht niet geschikt zijn om mensen op te (blijven) vangen en 

goede zorg te verlenen op de dagbehandeling.  

Mijn vrouw zit op een dagbehandeling, dat is de laatste fase dus. Dan kom je over op pro-

fessionaliteit. De voorlaatste waar ze zat daar vond men haar niet meer geschikt voor de 

groep. Toen zat ik het zo eens aan te kijken en toen zei ik: ik weet niet of zij niet geschikt is 

voor de groep, ik denk dat het personeel niet geschikt is. Dan krijg je een heel ander pro-

bleem. Dan heb ik het dus over professionals. (…) Zij zijn ervoor opgeleid en ze horen zo te 

werken. Zij moeten een diep dementerende vrouw, zolang ik het vol hou, tot het eind daar 

opvangen (R.3) 

Ook is het naar de mening van de deelnemers erg belangrijk om de persoon die de zorg 

verleent, zelf te kunnen kiezen. Hierbij kan rekening gehouden worden met de persoon-

lijke omstandigheden van de cliënt/patiënt, de mantelzorger en de context van hun le-

ven.  

Voor de deelnemers van de focusgroep is het, om het zelf te kunnen volhouden, nood-

zakelijk om terug te kunnen vallen op voorzieningen. Hierbij vinden zij het belangrijk dat 

zij de zorg in kunnen zetten zoals zij dat nodig hebben en wensen. Dat betekent op de 

tijd dat het hen uitkomt. Ook dat de wijze waarop de zorg wordt verleend past bij het-

geen op dat moment nodig is. Flexibiliteit dus. 

3.3 Persoonsgebonden budget 

Door de respondenten wordt het Pgb als middel voor het flexibel inzetten van zorg erg 

belangrijk gevonden. Het Pgb geeft hen eigen regie en vrijheid. De mogelijkheid om 

zorgverleners op die plaats in te zetten en die bij hun situatie en context passen. Of dit 

thuis is of elders. Zorgverlening op maat, zodat mantelzorgers weer even op adem kun-

nen komen. Een belangrijk voorwaarde is dat het Pgb zo vrij mogelijk besteedbaar is.  

Mijn man had een indicatie voor 6 dagdelen dagbehandeling. Het was helemaal niet de 

man om daar naartoe te gaan. Toen heb ik het omgedraaid en toen kwamen mensen bij 

mij. Hij had iedere morgen thuiszorg en twee dagen in de week van 9.30-10.30 had ik de 

dagelijkse verzorging en die kwam om half elf en dan ging ik weg, soms ging ik al om half 

tien weg. Die ging met hem wandelen. Er was iemand die had connecties op de Hortus, 

van de VU, dus die ging daar naartoe en die dronk daar een kopje koffie of ze gingen naar 

La Place en dan aten ze een broodje. Of ze wandelde of ze lazen voor. Ik kon met het Pgb 

mensen thuis laten komen en dan ging ik weg. Ik zei: ik zou zo graag naar een vriendin in 

Eindhoven willen, zou jij willen koken en wil je dan langer blijven. Dat was dus geen pro-
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bleem. Het waren gedeeltelijk professionals. De laatste tijd hadden we iemand die was fy-

siotherapeute die had op een gegeven moment genoeg van alle regels. En hier moest ze 

aan voldoen volgens de verzekering en zus en zo. Toen had ze een stagiaire en die wilde 

het graag overnemen. Zij ging iets anders doen en kwam in dit soort situatie, in de thuis-

zorg kwam ze terecht. Ze was zzp-er. Dat heeft bij mij geweldig goed gewerkt. Ik had twee 

dagen, dinsdag en donderdag. En als burgers de beschikking hebben over een PGB, dan is 

het voor hen belangrijk dat zij hier in de toekomst ook van op aan kunnen. Nu is het onze-

ker of zij het PGB behouden en zo ja, voor hoe lang en onder welke voorwaarden. (R. 4) 

Mantelzorgers hebben vooral duidelijkheid nodig, zodat zij kunnen rekenen op bepaalde 

zaken. Nu is alles onzeker. De afgelopen vijf zes jaar is het nog steeds onduidelijk waar je 

op mag rekenen. Wat zijn de rechten, waar kan gebruik van gemaakt worden, op welke 

ondersteuning kan gerekend worden. Ook al zou het betekenen dat er niets is, om een 

voorbeeld te noemen de complexe zorg voor onze zoon, als het er niet is, dan ok, maar dan 

kunnen we verder zoeken naar andere mogelijkheden. Je weet niks. Heb ik volgend jaar 

nog een Pgb? Hoe kan ik ooit iets plannen? (R. 9) 

3.4 Flexibele oplossingen 

De deelnemers omarmen het idee van flexibele oplossingen, bijvoorbeeld een regeling 

voor het faciliteren van informele persoonlijke oplossingen. Toegesneden op de per-

soonlijke, individuele situatie van de zorgvrager. Zo geeft het volgende voorbeeld weer 

hoe dit zowel voor cliënt als mantelzorger goed functioneert.  

Dan komt het dat opvang aangeboden wordt. Vooral in de jeugdzorg met GGZ problema-

tiek is het dat je de opvang thuis moet hebben. Een hele andere insteek, niet van een te-

huis of een logeerplek, maar andersom. Ik heb iemand nodig die thuis gewoon een dagje, 

twee dagen de kinderen opvangt in hun vertrouwde omgeving. Anders kost het mij meer 

werk om ze voor te bereiden om ergens te logeren en dan kost het me achteraf weer twee 

maanden om ze in het gareel te krijgen. Dit zijn individuele oplossingen die op dit moment 

niet mogelijk zijn. Niet met het Pgb en niet met de wet- en regelgeving die er op dit mo-

ment is. Ook weer het punt van de individuele aanpak, dat is het makkelijkste. (R. 5) 

Er moet ook ruimte zijn voor ‘out of t e box’ o lossingen. In goed overleg met de zorg-

vrager, mantelzorger en andere relevante actoren zoals de casemanager en andere or-

ganisaties. De deelnemers van de focusgroep omarmen het idee van flexibele oplossin-

gen: bijvoorbeeld een regeling voor het faciliteren van een alternatieve dagbesteding. 

Mijn zoon past vanwege zijn autisme niet op een reguliere dagbesteding. Hij is nu hulp van 

een conciërge op een school nota bene en dat functioneert wel. Dat komt door de kwaliteit 

van de persoon in kwestie die hem begeleidt en die gaandeweg het hele team daarin mee-

neemt. Maar die school wordt niet gefaciliteerd. Wij betalen de school betaalt niet, de 

school betaalt hem niet. Dus het kost de maatschappij helemaal niets, terwijl die school 

wel heel veel tijd investeert om hem daar een nuttige dagbesteding te bieden. Hij geniet er 

iedere dag van. Ik zou een regeling willen dat informele persoonlijke oplossingen gefacili-

teerd worden. (R. 17) 
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3.5 Vaste casemanager 

Voor een individuele benadering wordt geopperd dat een vaste casemanager een goede 

oplossing zou zijn. Deze persoon heeft inzicht in de sociale kaart en inzicht in de per-

soonlijke omstandigheden van de cliënt. Er is dan geregeld contact met alle betrokken 

mensen en organisaties zodat de casemanager op de hoogte is van de laatste ontwikke-

lingen in de specifieke situatie en hierop kan inspelen door het inzetten van de juiste 

hulp en begeleiding. Zowel van degene die zorg nodig heeft als van de mantelzorger.  

Ik zou pleiten voor casemanagement ten aanzien van de mantelzorgers of naar de cliënt 

toe. Zoals dat bij Reade bijvoorbeeld gebeurt. Zij hebben een project nu geloof ik drie jaar 

lopen, voor kinderen met een multi-handicap waarin ze alles om het kind heen, zowel de 

mantelzorg als wat heeft het kind nodig op het gebied van voeding, aanpassingen, komt 

alles bij elkaar. Daarin laten ze keuzes maken. Zo zou het voor de mantelzorgers ook moe-

ten gaan. Voor mantelzorgers, en dan praat ik ook over mezelf en dan kun je zeggen dat ik 

heel wat ervaring heb op allerlei gebieden, zijn er een heleboel mogelijkheden die ik niet 

kende. Omdat iemand mij dat vertelde heeft dat mijn leven wat moeilijker of wat makkelij-

ker gemaakt. Het kan ook de andere kant op werken als je meer weet dan je eigenlijk wilt. 

Als je het nou hebt over die mantelzorgondersteuning, zet daar casemanagement op en 

zet daar een professional op die echt verstand van zaken heeft. Die alle ins en outs samen 

met de persoon bekijkt. Daar zou je geld in moeten stoppen. (R 9) 

3.6 Conclusies 

Mantelzorgers geven aan dat een aantal voorzieningen noodzakelijk is om overbelasting 

te voorkomen. Als eerste worden mogelijkheden genoemd als dagbesteding, dagop-

vang, dagverzorging, logeermogelijkheden en tijdelijk verblijf. Ook zijn vervanging bij va-

kantie, ontspanning en huishoudelijke ondersteuning belangrijke voorzieningen voor 

mantelzorgers.  

Bovendien wordt welzijn als een belangrijke vorm van respijtzorg ervaren. Het is nood-

zakelijk dat deze voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau zijn. Het Pgb wordt zeer 

belangrijk gevonden om zorg flexibel in te kunnen zetten. Voorzieningen die toegesne-

den zijn op de individuele omstandigheden worden omarmd. Tot slot wordt een vaste 

casemanager genoemd.   
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4 Uitkomsten m.b.t. de randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk wordt omschreven welke randvoorwaarden bij respijtzorg belangrijk 

zijn voor mantelzorgers. Welke randvoorwaarden hebben zij nodig om overbelasting te 

voorkomen? 

4.1 Het besef om mantelzorger te zijn 

Door mantelzorgers wordt aangegeven dat zij zich vaak niet realiseren dat zij mantelzor-

ger zijn. Door dit te beseffen, zien zij niet alleen de situatie waarin zij zich bevinden, 

maar krijgen ook oog voor de regelingen en mogelijk de voorzieningen die er zijn.  

Ik ben mantelzorger van mijn autistische zoon. Hij is intussen 16. Eigenlijk was ik tot een 

jaar geleden ‘moeder van’ tot iemand mij uitnodigde voor het mantelzorgdiner. Dat was 

de eyeopener. Ik ben meer dan ‘moeder van’, ook mantelzorger.  

Ik sta 16 jaar lang 24 uur per dag klaar voor mijn zoon, maar sinds een jaar weet ik dat ik 

mantelzorger ben. Dat heeft mij bij de diagnose niemand verteld, vanuit de hulpverlening 

niet, niemand. Daar kies je niet voor, daar rol je in. Dus ik heb het gevoel van, afhankelijk 

van de doelgroep waarvoor je zorgt, moet ook adequate informatie naar de mantelzorger 

toe gaan. (R. 5) 

4.2 Toegankelijke informatie over zorg en bekostiging 

Daarnaast geven mantelzorgers aan dat zij vervolgens zo snel mogelijk op overzichtelijke 

wijze geïnformeerd willen worden over de (praktische) mogelijkheden van respijtzorg en 

de voorzieningen en instanties die er voor hen zijn. En bovendien hoe hiervoor de finan-

ciering / vergoeding van die respijtzorg is geregeld. Bijvoorbeeld Wmo, aanvullende 

zorgverzekering of de AWBZ. 

Een mantelzorger gaat zelf niet op zoek naar die zorg. Een mantelzorger moet eigenlijk 

vanaf dag één al iemand naar zich toe krijgen vanuit de gemeente die zegt, dit is de waaier 

aan dingen die je nodig kunt hebben. (…) Zo gauw iets geconstateerd wordt dan moet je 

erop gewezen worden wat de mogelijkheden zijn. En daar ontbreekt het aan. Ik heb het al-

lemaal zelf uit moeten zoeken.  

Dat zou heel veel geld besparen, want ik ben als mantelzorger zo vaak bij allerlei verschil-

lende loketten geweest. Ik was dagen kwijt met telefoneren. Eén van de grootste oorzaken 

van overbelasting was vooral het grote donkere zorgbos. Ik was een totale leek, ik had nul 

ervaring op het gebied van zorg en ik raakte daar helemaal in zoek.  

(…) Wat ook essentieel is, is de informatie. Je moet actief de informatie krijgen en niet 

overal zelf achteraan hollen, dan gaan contacten met wie dan ook makkelijker. (R.1) 

De informatie dient toegankelijk en begrijpelijk te zijn, schriftelijk of via het internet. 

Hiervoor moeten websites actueel zijn. De benodigde informatie kan (daarnaast) ook 



Respijtzorg door de ogen van mantelzorgers 

pagina 17 van 25 

persoonlijk gegeven worden door iemand die binnen de gegeven situatie adviezen kan 

geven. Nodig is dat diegene gedegen kennis heeft van de sociale kaart.  

Wat ik nog gemist heb is de facilitering van mantelzorgers, waaronder ik benoem zaken als 

zorgverlof doorbetaald, andere mogelijkheden, parkeren voor mantelzorgers en zo kun je 

legio dingen noemen die in een veel breder kader gezien moeten worden. Randvoorwaar-

den. Ook dat is respijtzorg. (R. 9) 

Tot slot dient de informatie toegespitst te zijn op de persoon en de individuele situatie.  

(…)Dus ik heb het gevoel van, afhankelijk van de doelgroep waarvoor je zorgt, moet ook 

adequate informatie naar de mantelzorger toe gaan. Heb je een partner met een ongeluk 

en je pakt de zorg op dan is het net wat anders dan bij de jeugdzorg. (R. 5) 

4.3 Continuïteit en aansluiting van zorg 

Daarnaast geven deelnemers weer dat het belangrijk is dat de zorg die wordt geboden 

op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging in de ochtend, vervolgens het 

vervoer en daarna een dagopvang. Juist in de schakel van zorg zit vaak geen continuïteit 

in tijd. Als dit niet gebeurt dan komt de zorg alsnog op de mantelzorger neer.  

Als mijn vrouw wordt opgehaald, dan houdt het in dat degene die haar ’s morgens komt 

verzorgen ervoor moet zorgen dat zij klaar is als de bus komt. Dat werkt in de praktijk he-

lemaal niet. Ik sta zelf een half uur tot drie kwartier eerder op en dan is het probleem op-

gelost. (R 2) 

4.4 Tijd en betrouwbaarheid 

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de mensen die zorg verlenen voldoende tijd krij-

gen om de noodzakelijke en gewenste zorg te verlenen.  

Belangrijk is ook om de tijd te krijgen om als verzorger de dingen te kunnen doen. Wat ik 

ook hoor van hulpverleners in het werkveld, dat ze van de ene naar de andere kant rennen 

en de tijd ook heel kort is. Sommige dagen hebben we anderhalf uur nodig en sommige 

dagen is ze binnen een uur klaar. Op een gegeven moment werd het twee uur en drie uur. 

Je moet de rust kunnen blijven houden. (R. 12) 

Bovendien dat de mantelzorger er van op aankan hoe laat de zorgverlener zal komen.  

(…) maar ik geef mezelf even als voorbeeld, als je vanuit de thuiszorg een professional no-

dig hebt die ‘s morgens om half 7 komt om mijn zoon uit bed te halen om te zorgen dat hij 

er om half 8 is, dat kan de thuiszorg mevrouw mij niet garanderen. Dan ben ik afhankelijk 

van wanneer die thuiszorg komt, wie er komt, wat de achtergrond van de opleiding is van 

diegene, wanneer ze weggaat en hoeveel tijd zij er aan kan besteden. Terwijl als ik een 

vrijwilliger heb dan zeg ik: Jantje, kun je? Nee. Katrientje, kun je? Ja. Kun je ook om die 

tijd? Ja. (R 9) 
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4.5 Vast en vertrouwd persoon 

Deelnemers aan de focusgroep vinden het vaak moeilijk om de zorg uit handen te ge-

ven. Zij geven aan dat zij behoefte hebben aan een vast persoon die bij hen zorg komt 

verlenen. Dit maakt dat er een vertrouwensband opgebouwd kan worden.  

Het zou kunnen dat er iemand bij ons thuiskomt en oppast en de zorg in het weekend 

overneemt, maar ik moet voor mijn zoon een vertrouwensband opbouwen. Ik heb er niets 

aan dat iemand zegt: nou die komt vanmiddag en blijft twee dagen. Er moet een vertrou-

wenstraject opgebouwd worden. En dat maakt het eigenlijk dan zo moeilijk, want ver-

trouwd zijn waar een langere kennismakingsperiode aan vooraf zit en dat is denk ik bij de 

geestelijke gezondheidszorg een andere insteek dan bij de lichamelijke verzorging. Ook 

daar is het fijn als het iemand vertrouwd is, tenminste dat kan ik mij zo voorstellen. Het 

hangt niet aan de persoon, het gaat echt om de tijd om kennis te maken. Dus voor mijn 

zoon is het op dat moment vertrouwd als hij weet: daar kan ik op rekenen, de andere per-

soon is voorspelbaar en ik kan zijn zoals ik ben, met mijn trekjes, tikjes en dat is goed. Echt 

het vertrouwen opbouwen. Terwijl het niet aan de persoon hangt, niet aan leeftijd, niet 

aan geslacht, familie of geen familie. (R. 1) 

Als er een vast, vertrouwd en gekwalificeerd persoon komt dan is het voor de mantel-

zorger gemakkelijker om de zorg voor korte tijd uit handen te geven en met een gerus-

ter hart alles overlaat.  

Wat denk ik inherent is aan het mantelzorgschap is het moeilijk kunnen loslaten. Het gaat 

om een dierbare. Als ik voor mezelf spreek, ik vind het ontzettend moeilijk om de zorg uit 

handen te geven. Die hoeveelheid flexwerkers, ik erger me er dood aan. Je reageert daar 

als mantelzorger ook veel feller op, denk ik, omdat het om een dierbare gaat. Dat betekent 

dat als je te maken hebt met mensen die niet voldoende gekwalificeerd zijn en die je dus 

niet vertrouwt, dat je het nooit kunt loslaten. Dan kun je wel zeggen: ik ga er even lekker 

een paar uurtjes op uit, maar dan kun je je afvragen in hoeverre je er echt uit bent als je 

steeds denkt: gaat het wel goed? Ik ben in het begin 1 week weg geweest en in die week 

dacht ik alleen maar: Gaat het wel goed? En zat ik elke dag aan de telefoon, dus dan kom 

je ook niet tot rust. Er moet omgegaan kunnen worden met een overbezorgde mantelzor-

ger. (R. 1) 

4.6 Goede zorg 

Een ander argument om een vast persoon of enkele vaste personen voor de zorg te 

hebben, is het feit dat diegenen beter zijn ingevoerd in de specifieke situatie zodat de 

mantelzorger minder lastig wordt gevallen met vragen die zich gaandeweg aandienen. 

Hierdoor zal de mantelzorger geruster zijn en “ et even los kunnen laten.” 

Mijn vader maakt vandaag toevallig zijn eerste verre reisje naar Maastricht. Hij wilde per-

se een workshop geven. Ik wordt wel om de 5 minuten gebeld: het busje is er niet, wat 

moet ik doen met de medicijnen, z’n arm valt er af, z’n linker been steekt een beetje uit. 

Dat zijn allemaal dingen die ik weet en ik weet precies wie ik waarvoor moet bellen. Om 
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dat goed over te dragen, ik zou nu niet weten, als ik nu een maand op een onbewoond ei-

land ga zitten, dan is die kennis weg. (R. 1) 

Volgens sommige deelnemers moet deze persoon een professional zijn. Naar de mening 

van anderen mag het ook een goede vrijwilliger zijn. De vrijwilliger moet dan wel van 

een hoog niveau zijn. Hierover is geen consensus in de groep: het hangt ook af van de si-

tuatie en de persoon van de vrijwilliger. Wel dat je als mantelzorger en als patiënt in-

spraak zou moeten hebben welke hulpverlener er komt. En daarbij niet wordt beknot 

door regelgeving. Of dit nou een professional is of een vrijwilliger. Voor de een is een 

vrijwilliger een goede oplossing, voor de ander een professionele kracht. Dit hangt af 

van de zorgvraag en de situatie. Aanwezigen zijn ervoor dat vrijwilligers een vergoeding 

voor de gemaakte kosten ontvangen.  

Ik wil toch wel een betaling voor vrijwilligers. Dan moet je niet alleen denken aan vervoers-

kosten, maar een bedrag belastingvrij dat je aan een vrijwilliger mag betalen. Nu worden 

er voor allerlei dingen vrijwilligers geworven en niet eens reiskosten worden vergoed. Ga 

maar met de fiets. Dan mag je wel een uurtje bij iemand gaan zitten, heel leuk en aardig, 

maar er zit ook een stukje waardering aan.  

De belastingvrije zone is er wel, maar het uitbetalen van die vergoeding is er niet.  

Wie zou dat dan moeten betalen? (R. 12) 

(…) ik wou nog even reageren op het inhuren van een professional via het Pgb. Dat was 

een heikel punt, want ik mag mijn studente niet uit het Pgb betalen. Dat is de wet- en re-

gelgeving. Als in Amsterdam opnieuw het Pgb vastgesteld wordt, wat kan ik daar dan mee 

en kan ik daar respijtzorg uit betalen, zit de verplichting erachter om te waarborgen dat 

het professionele hulp is. Wat is nou professionele hulp? Mijn antwoord daarop is: hulp die 

bij ons past, onafhankelijk van opleiding, papiertje, weet ik veel, maar die bij ons past. Bij 

ons is het de studente en voor ons is zij de professionele hulp. (R. 5) 

4.7 Conclusie 

Ten eerste is het belangrijk om te beseffen en te weten dat je mantelzorger bent. Daar-

naast is voor de mantelzorger toegankelijke informatie over (respijt)zorg en de informa-

tie over bekostiging hiervan van groot belang. De informatie dient toegankelijk en be-

grijpelijk te zijn. Vervolgens geven voor mantelzorgers aan dat continuïteit van de gebo-

den zorg van belang. Om goede zorg te ontvangen, is voldoende tijd en betrouwbaar-

heid van een vast en vertrouwd persoon van grote betekenis. 
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5 Uitkomsten m.b.t. competenties 

5.1 Professionaliteit, kennis en vaardigheden 

In dit onderdeel komen de kwaliteiten van de persoon van de zorgverlener en de vrijwil-

liger aan de orde. We zien dat er behoefte is aan professionaliteit, kennis en vaardighe-

den. Ook de mantelzorger heeft behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van de 

noodzakelijke vaardigheden.  

Overlaten en loslaten 

De mantelzorger kan zorg meer loslaten als hij weet dat de kwaliteit van de zorg op peil 

is en blijft. Mantelzorgers geven aan dat het belangrijk is dat zij serieus genomen wor-

den door professionele zorgverleners. Hiervoor is nodig dat er een goed contact ont-

staat, er overleg tussen beiden is, waarbij de mantelzorger inbreng heeft in de wijze 

waarop het zorgverleningsproces verloopt. Op die wijze is er echt overleg.  

Ondersteunende hulp voor de mantelzorger 

Als de mantelzorger zich realiseert dat hij of zij dat is, dan is de volgende stap hoe je 

daarmee omgaat. Waar kun je terecht? Hoe vraag je hulp als mantelzorger? In de Focus-

groepbijeenkomst werd duidelijk dat mantelzorgers in het algemeen niet gewend zijn 

om hulp te vragen. 

Hulp vragen ben je niet gewend! Hoe communiceer je wat en aan wie? Coaching of bege-

leiding in jouw specifieke situatie kan een uitkomst zijn.  

Begeleiding mantelzorger 

De deelnemers van de focusgroep hebben behoefte aan de professionele ondersteuning 

van hun situatie. Sommigen geven weer dat zij geholpen zouden zijn met een cursus 

(voor de) mantelzorg. Onderwerpen die hierin behandeld moeten worden is bijvoor-

beeld over de vraag hoe je overbelasting voorkomt. Of hoe je als mantelzorger in je 

kracht komt.  

Ja, ik weet wel van het Odensehuis. De ondersteuning zou de emotie van de mantelzorger 

moeten erkennen. Misschien in mijn geval helpen met een stukje communicatie. Ik kwam 

op een gegeven moment zo in een ruziesfeer terecht. Dat ik ook niet meer kon inzien hoe 

de ander er in zat. (R. 12) 

De ondersteuning kan ook in een andere vorm gegoten worden. Andere deelnemers 

hebben behoefte aan een goede en onafhankelijke coach die hen begeleidt, voorlicht en 

ondersteunt op verschillende gebieden. Die begrip heeft, mee kan denken en meevoe-

len en tot slot goed kan luisteren. 

(…) Dat er genoeg begrip en ondersteuning voor de mantelzorger is, zodat die het vol kan 

houden (R. 2) 

Of de ondersteuning al in vroeg stadium door de verwijzer wordt gegeven. 



Respijtzorg door de ogen van mantelzorgers 

pagina 21 van 25 

Ik heb ongeveer 10 jaar voor mijn man gezorgd, waarvan zes jaar heel intens wegens fy-

sieke en mentale achteruitgang. (…)Toen merkbaar werd dat hij geheugenproblemen 

kreeg, een begin misschien van Alzheimer, cognitieve achteruitgang heette het toen, toen 

heeft mijn huisarts gezegd: “u moet uw vrijheid bevechten”. Daar heb ik verschrikkelijk 

veel aan gehad. Dat is een soort leidraad geweest in mijn leven. Ik heb mensen daardoor 

ontmoet die mij zeiden: “Ja, maar jij bent er ook nog”. Dat heeft mij heel goed gedaan en 

dat heb ik geprobeerd, om voor mijzelf te blijven opkomen. (R. 4) 

Netwerk 

Een idee dat tijdens de focusgroep naar voren komt is het opzetten van een netwerk, al 

dan niet ondersteund door een professionele begeleider.  

Lotgenotencontact, niet alleen om je verhaal te doen, om te delen, maar ook voor tips. 

Het is belangrijk om te leren om je eigen netwerk in kaart te brengen, te bezien wat je 

netwerk waard is en het zo nodig in te zetten. 

Deskundigheidsbevordering mantelzorgers  

Een ander idee is dat mantelzorgers beter in staat zijn om te communiceren met profes-

sionele hulpverleners en vrijwilligers die gezamenlijk de zorg verlenen. In de keten van 

zorgverlening, qua tijd, gaat er nog veel mis. Informatie gaat verloren, de mantelzorger 

is er niet gerust op dat de zorgverlener alle ins en outs weet om goede zorg te verlenen. 

Ook aan de kant van de zorgverlener kan het beter.  

Competenties van professionals en vrijwilligers 

Ook dat hoort bij de mantelzorgondersteuning. Ik heb het binnen de spierziektenvereniging 

ook meegemaakt. Mensen die niet in staat waren om man of kind los te laten en over te 

dragen. En dan lag het niet aan de kwaliteit van waar de overdracht naartoe ging, maar 

puur aan, jeetje, je praat over liefde, je praat over…. Als die mensen goed ondersteund 

worden dan kan daarover gesproken worden. Dan kunnen die mensen daar begeleiding in 

krijgen om dat verwerkingsproces, dat loslaten aan te leren. (R. 9) 

De aanwezige mantelzorgers vinden de competenties van zowel professionals als van 

vrijwilligers onontbeerlijk. De volgende competenties worden specifiek genoemd: hou-

ding en gedrag, inlevingsvermogen, in kunnen spelen op specifieke situaties die zich 

voordoen. Professionaliteit. Kennis van het ziektebeeld en de benodigde behandeling.  

Ze kwamen naar mij toe, in mij geval, heb je niet dat geregeld, heb je niet extra zorg gere-

geld. Ik zei: Ja, lieve schat, daar ben ik al achteraan. Het gaat er op een gegeven moment 

om dat ik als mantelzorger in een positie werd gebracht dat ik zo moest strijden om mijn 

gelijk, in mijn ogen dan. Ik ben misschien ook fout. Het gaat er niet om dat ik niet weet 

waar de zorg zit. Het gaat er om hoe kom ik in mijn kracht terecht dat ik echt duidelijk ben 

naar de andere kant, dat iemand mij hoort. (R. 12) 

(…) 
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De eisen die aan een competent (respijt)zorgers worden gesteld zijn: goed inhoudelijk 

opgeleid dan wel ervaringsdeskundig. Dit betekent dat de zorgverlener inhoudelijk op de 

hoogte moet zijn van de ziekte en specifieke omstandigheden van degene voor wie hij 

zorgt. Daarnaast is er de wens van de specifieke competenties, zoals de sociale vaardig-

heden: onder meer empatisch vermogen om goed met de persoon om te gaan. En die 

ook begrip en ondersteuning voor de mantelzorgers heeft en laat blijken. Dit alles maakt 

het mede mogelijk dat er goede zorg (van kwalitatief hoog niveau) wordt gegeven. En 

wordt dit vermogen als een belangrijke randvoorwaarde gezien.  

Enkele deelnemers zijn van mening dat professionele hulp bij het onderzoeken van mo-

gelijkheden binnen het eigen netwerk noodzakelijk is. Een groep mensen binnen hun 

netwerk kan hen bijvoorbeeld ontlasten.  

Het gaat er gewoon om dat het een lief persoon is, met een beetje inlevingsvermogen. Dat 

hebben we nodig, gewoon iemand die lief is naar jou toe als ook naar de persoon in kwes-

tie. (R. 9) 

De conclusie is eigenlijk dat er het één en ander aan kennis en empatisch vermogen ont-

breekt bij de professionals. Een actiepunt vanuit Cliëntenbelang Amsterdam zou kunnen 

zijn om aan die opleiding wat te doen, bewustwording in de sfeer van de professionals. 

Waar haal je de vrijwilligers c.q. professionals vandaan die jouw smaak zijn? Zou het niet 

zinvol zijn om een soort makelpunt te maken op dat gebied? Of is dat er al? (R. 6) 

Daar werd gezegd: laten we nou proberen om die mantelzorgers en hun dementerende 

partners bij elkaar te brengen in één ruimte zodat we als groep, en dat is wat zo ontzet-

tend goed scoort in die Wmo, dat we dit als groep organiseren. De ene mantelzorger ver-

zorgt de lunch op maandag en dinsdag en ik organiseerde wandelingen. De mantelzorger 

wordt dus ontlast op een andere manier, namelijk we ontlasten elkaar, als groep. (R. 2) 

5.2 Conclusies 

Mantelzorgers geven aan dat zij de zorg pas kunnen overlaten als zij weten dat degene 

die de zorgtaken tijdelijk overneemt, beschikt over de goede competenties. Dit betekent 

dat naast het geven van inhoudelijk goede zorg, de zorgverlener ook bijvoorbeeld aan-

dacht en inlevingsvermogen heeft. Daarnaast heeft de mantelzorger zelf ondersteuning 

nodig om beter om te kunnen gaan met de zorgtaken. Dit kan gebeuren door individuele 

begeleiding of in een groep met andere mantelzorgers.  
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6 Conclusies 

De vraag die in dit rapport beantwoord is, is wat er nodig is aan respijtzorg en aan welke 

randvoorwaarden moet zijn voldaan om overbelasting van de mantelzorgers te voorko-

men.  

Ten eerste worden voorzieningen genoemd. Mantelzorgers geven aan dat een aantal 

voorzieningen noodzakelijk is om overbelasting te voorkomen. Als eerste worden moge-

lijkheden genoemd als dagbesteding, dagopvang, dagverzorging, logeermogelijkheden 

en tijdelijk verblijf. Ook zijn vervanging bij vakantie, ontspanning en huishoudelijke on-

dersteuning belangrijke voorzieningen voor mantelzorgers.  

Bovendien wordt welzijn als een belangrijke vorm van respijtzorg ervaren. Het is nood-

zakelijk dat deze voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau zijn. Het Pgb wordt zeer 

belangrijk gevonden om zorg flexibel in te kunnen zetten. Voorzieningen die toegesne-

den zijn op de individuele omstandigheden worden omarmd. Tot slot wordt een vaste 

casemanager genoemd.   

Ten tweede worden randvoorwaarden aangegeven. Voor mantelzorgers is het belangrijk 

om te beseffen dat je mantelzorger bent. Daarnaast is voor de mantelzorger toeganke-

lijke informatie over (respijt)zorg en de informatie over bekostiging hiervan van groot 

belang. De informatie dient toegankelijk en begrijpelijk te zijn. Vervolgens geven voor 

mantelzorgers aan dat continuïteit van de geboden zorg van belang. Om goede zorg te 

ontvangen, is voldoende tijd en betrouwbaarheid van een vast en vertrouwd persoon 

van grote betekenis. 

Ten derde benoemen mantelzorgers een aantal competenties. Mantelzorgers geven aan 

dat zij de zorg pas kunnen overlaten als zij weten dat degene die de zorgtaken tijdelijk 

overneemt, beschikt over de goede competenties. Dit betekent dat naast het geven van 

inhoudelijk goede zorg, de zorgverlener ook bijvoorbeeld aandacht en inlevingsver-

mogen heeft. Daarnaast heeft de mantelzorger zelf ondersteuning nodig om beter om te 

kunnen gaan met de zorgtaken. Dit kan gebeuren door individuele begeleiding of in een 

groep met andere mantelzorgers.  

Tot slot willen we benadrukken dat de groep mantelzorgers heel divers is. Niet alleen 

door hun eigen situatie, maar zeker ook door degene voor wie zij zorgen. Daarom is het 

belangrijk dat er regelingen en voorzieningen komen die tegemoet komen aan de ver-

schillende groepen en hun specifieke situatie en behoefte van toepassing is.  
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7 Aanbevelingen, tips 

Er wordt in de politiek teveel gepraat over de mantelzorgers, maar te weinig mét de man-

telzorgers. (…)  

 Informeren over aanbod van informele en formele vormen van respijtzorg; 

 Zorgen voor een continuüm van respijtzorg in samenwerking met aanbieders; 

 Innovatieve initiatieven ondersteunen door subsidie; 

 Deskundigheidsbevordering van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals moge-

lijk maken. Elkaars taal leren te verstaan. Bespreken van casus/situaties over respijt-

voorzieningen. Trachten elkaars invalshoeken en achtergrond te begrijpen. En te le-

ren communiceren. Dit helpt dan weer tijdens het contact tijdens een overdracht en 

hulpsituatie;  

 Een proeftuin, pilot inzet opzetten waarbij er een vrijere besteding en inzet kan ko-

men van PGB’s zonder randvoorwaarden. Waarbij de opzet in goed overleg tot 

stand komt tussen beleidsmakers, eventueel onderzoekers, belangenorganisaties en 

de cliënten en mantelzorgers. De best practices die hieruit voortkomen, in een gro-

ter gebied uitzetten; 

 Het is belangrijk dat er verschillende regelingen en voorzieningen komen voor man-

telzorgers die ook voor verschillende `mantelzorger-groepen` toepasselijk is. Hier-

door worden de verschillende behoeftes benadrukt die door de verschillende soor-

ten mantelzorg `ontstaan`. Bijvoorbeeld mantelzorg voor kinderen is heel anders 

dan mantelzorg voor chronisch zieken;  

Men gaat van één regeling voor mantelzorgers uit, maar; 

 Het respijteffect is dat mantelzorgers verantwoordelijkheid los durven laten, hun le-

ven voort kunnen zetten en nieuwe energie op kunnen doen. Ze kunnen bijtanken 

voor de mantelzorg.  

Slotquote 

De gemeente overlegt wel, maar ik denk dat wij als mantelzorgers goed weten waar de 

noodzaak is. Degene waar het om gaat hebben nu meestal een zorgindicatie waar een be-

paalde hoeveelheid geld mee gemoeid is. Je zou eens een experiment moeten doen met de 

gemeente waarin je zegt: geef die pot geld gewoon aan de persoon, los van het Pgb, zon-

der randvoorwaarden en kijk wat er dan gebeurt. Als een soort pilot met vrijere besteding. 

Het PGB kent zoveel randvoorwaarden, begrijpelijk om misbruik tegen te gaan.  

Ik heb al jaren een PGB vanuit de AWBZ en ik heb die bestedingsvrijheid. (R. 17) 
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8 Bronnen 
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